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Poniedziałek, 22 I
7.00 1) + Stanisław Tomczyk (greg. 22)
2) + Jan Przybyłko w 13. rocz. śm.
7.30 + Edward Iwański – od Stefanii i Józefa Gryglas z Niepołomic
18.30 + Henryk Ciońćka

WSPÓLNOTA

Wtorek, 23 I
7.00 + Edward Iwański – od Henryka Sochackiego z Suchej Beskidzkiej
7.30 + Stanisław Tomczyk (greg. 23)
18.30 Paweł Dudzik w 2. rocz śm.

BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO

Środa, 24 I
7.00 + Edward Iwański – od kolegium sędziów z Wadowic
7.30 ++ Jan i Wiktoria Dziadkowiec i zmarli z rodziny
18.30 + Stanisław Tomczyk (greg. 24)

jan-kanty.pl
EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / Mk 1,14-20 /

7.00 1) + Edward Iwański – od kolegium sędziów Piłki Nożnej w Oświęcimiu
2) O świętość życia w rodzinie
7.30 + Stanisław Tomczyk (greg. 26)
18.30 ++ Maria, Aleksander i Stanisław

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą.
Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię!»
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego,
Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.
I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi».
A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też
byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego,
Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

Sobota, 27 I,

REFLEKSJA

7.00 1) + Edward Iwański – od kolegium sędziów w Brzesku
2) + Stanisław Tomczyk (greg. 27)
7.30 ++ Stanisław Boguta i Stanisław Grzesik
18.30 + Fryderyk Filek w 4. rocz. śm.

„Zostawić” nie musi znaczyć „przestać kochać”. Zostawić, może oznaczać
„oderwać się”, by wrócić bogatszym. Pewien pustelnik modlił się: „Niech moje
bolesne oderwanie się od świata uczyni go piękniejszym i lepszym”. Wydaje się,
że ważne jest tu słowo „bolesne”. Bo nie uczyni świata lepszym oderwanie się,
które ma na celu uwolnienie się od ciężarów i obowiązków, uczynienie sobie życia
wygodniejszym. Nie uczyni drugiej osoby lepszą oderwanie się od niej, jeśli celem
tego oderwania będzie uwolnienie się od obowiązków wypływających
z międzyosobowych więzów. Oderwanie się od świata i ludzi ma zbawczy sens
tylko wtedy, gdy boli, gdy jest ofiarą, gdy jest świadectwem nawrócenia, czyli
zwrócenia się ku wartościom jeszcze wyższym. W gruncie rzeczy oznacza ono
utrzymanie koniecznego dystansu wobec wszystkiego, co mogłoby nas odciągać
od naszego podstawowego i ostatecznego celu, jakim jest zbawienie człowieka
i budowanie królestwa Bożego.

Czwartek, 25 I
7.00 1) + Stanisław Tomczyk (greg. 25)
2) W intencji Panu Bogu wiadomej
7.30 + Edward Iwański – od sędziów i obserwatorów z Nowego Sącza
18.30 + Henryk Ciońćka

Piątek, 26 I

Niedziela, 28 I
7.30
9.00
10.30
12.00
13.15
17.00
18.30
20.00

++ Aniela, Andrzej i zmarli z rodziny
+ Edward Iwański – od Jolanty i Sławomira Jagodów z dziećmi
+ Stanisław Tomczyk (greg. 28)
+ Tadeusz Rachwał w 5. rocz. śm.
Za parafian
+ Józef Chmiel
+ Irena i Alojzy Łukasik
+ Jan Trzepacz

„Humanae vite” – odkryć na nowo czy reinterpretować?
W tym roku przypada 50. rocznica ogłoszenia encykliki Pawła VI „Humanae
vite” o zasadach moralnych w przekazywaniu ludzkiego życia. W związku
z tym pojawiają się głosy, które wzywają papieża do reinterpretowania tego
tekstu, aby dostosować naukę Kościoła do współczesnych problemów,
z którymi borykają się małżeństwa, szczególnie jeśli chodzi o temat
antykoncepcji. Z drugiej strony wielu wyraża zaniepokojenie, że próbuje się,
idąc na skróty, zmieniać Boże prawo.
W latach 40. ubiegłego stulecia rozpoczęły się intensywne prace
naukowców nad skutecznymi metodami zapobiegania ciąży. Pierwsza pigułka
antykoncepcyjna znalazła się w sprzedaży w roku 1960. Akurat w czasie, gdy
świat był przestraszony gwałtownym przyrostem ludności. Pigułka wydawała
się idealnym rozwiązaniem. Była skuteczna. Budziła zachwyt i entuzjazm.
Sprawą musiał zająć się Kościół katolicki.
Papież Jan XXIII powołał specjalną komisję, która miała zająć się
wypracowaniem stanowiska w sprawie antykoncepcji. Kolejny papież, Paweł
VI, poszerzył jej skład. Znaleźli się w niej eksperci w dziedzinie biologii,
medycyny, seksuologii, demografii, teolodzy oraz pary małżeńskie. Chociaż
wyniki pracy nie wypracowały jednoznacznego stanowiska, Paweł VI
w wydanej później encyklice wypowiedział się przeciwko zmianom nauki
Kościoła na temat antykoncepcji.
Zdaniem historyków, na postawę papieża wpłynęły dwa dokumenty. Jeden
to tzw. memorandum z Ulm z roku 1967. Grupa lekarzy zwraca w nim uwagę,
że przynajmniej część środków antykoncepcyjnych zabija dzieci w łonach
matek. W powszechnym zachwycie środkami antykoncepcyjnym była to dla
większości wiedza zupełnie nowa. O wiele większe znaczenie przypisuje się
drugiemu dokumentowi, tzw. memoriałowi krakowskiemu, którego autorem
był kard. Karol Wojtyła.
Komentatorzy podkreślają, że encyklika „Humanae vitae”, opublikowana
w roku 1968, pod względem spojrzenia na małżeństwo, miłość, płodność jest
bardzo podobna do tego, co można przeczytać w książce Karola Wojtyły
„Miłość i odpowiedzialność”, wydanej w roku 1960. To prawdopodobnie efekt
rozmów, jakie bp Wojtyła prowadził z Pawłem VI.
Co się tyczy istoty encykliki, to ukazuje ona, że Kościół wyniósł
małżeństwo do wyjątkowego statusu. To znacznie więcej niż kontrakt,
małżeństwo jest przymierzem. W tym odniesieniu antykoncepcja nie tylko
uderza w godność człowieka i małżeństwa, niszczy też w miłość między
małżonkami, ponieważ sprawia, że staje się ona bezowocna. Dar, który
małżonkowie
ofiarują
sobie
z samych siebie, to również dar z ich kobiecości i męskości, a te zawierają

w sobie potencjalne macierzyństwo i ojcostwo. Stąd też antykoncepcja
sprawia, że małżeństwo jest niedoskonałe.
Zgodnie z innym argumentem, nie da się oddzielić aktów – ludzkiego
i boskiego – związanych z poczęciem człowieka, skoro Bóg stwarza duszę
człowieka i „tchnie” ją w ciało. Antykoncepcja niszczy natomiast tą więź
między działaniem człowieka i działaniem Boga. „Pigułka” zabija miłość,

ponieważ zamienia ją w akt techniczny, pozostający pod kontrolą uczestników
stosunku seksualnego, którzy „używają się” nawzajem, by zaspokoić swoje
żądze. Antykoncepcja jest również jedną z form uprzedmiotowienia kobiety,
formą „współczesnego niewolnictwa”.
Z pewnością rocznica powstania „Humanae vite” powinna stać się
pretekstem do odkrycia na nowo nauki Kościoła na temat przekazywania
ludzkiego życia w kontekście zmieniającego się świata ale również w
kontekście niezmiennego Słowa Bożego.

Ogłoszenia duszpasterskie na III Niedzielę Zwykłą
1. Dziś Mszę św. o 20.00 celebruje ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski
Metropolita Krakowski inaugurując obchody w rejonach jubileuszu 50-lecia
ogłoszenia encykliki Humanae Vitae i powstania Wydziału Duszpasterstwa
Rodzin Archidiecezji Krakowskiej.
W czasie Mszy św. o 10.30 i po Mszy św. o 12.00 kolęduje orkiestra dęta
z Mszany Górnej. Wypominki czytane zwykle przed Mszą św. o godzinie 12.00
dziś przeczytamy przed Mszą św. o godzinie 10.30.
2. W środę wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora
Kościoła, w czwartek święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, w piątek
wspomnienie śś. biskupów Tymoteusza i Tytusa.
3. W najbliższą niedzielę o 17.00 zaśpiewa PanaMa Chór, po Mszy św.
okazja do kolędowania. A o 18.00 w Bożym Młynie opłatek Róż Różańcowych,
Honorowej Staży NSPJ, Rodziny Radia Maryja i pielgrzymujących.
4. Członkowie Małopolskiego Integracyjnego Stowarzyszenia Kulturalno
Oświatowego Niewidomych zbierają dziś przed kościołem ofiary na rehabilitację
osób niewidomych.
5. W Bożym Młynie w najbliższą środę (24 stycznia) o godz.19.15
muzykoterapia z p. Agnieszką Gietner. W sobotę o godz. 16.00 spotkanie
z dziennikarzem – podróżnikiem Stefanem Czernieckim, autorem programu
Za siódmą górą.
6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Jana Rączkiewicza. Wieczny
odpoczynek racz Mu dać Panie...

